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Mitingul oamenilor muncii din Petroșani 
cu prilejul zilei de 1 Mal

* Bucuria de a trăi măreața sărbătoare
Petroșani, 1 Mai, dimineață. O 

dimineață inchisă, cu cețuri întinse 
revărsate pe văi. Și totuși, a. east ă 
dimineață a fost plină de contraste. 
Sub acest cer mohorît, din care cer
nea ploaia, Petroșaniul ca și cele
lalte localități ale Văii jiului strălu
cea prin unduirea miilor de stea
guri roșii și tricolore, reflectînd

»

j bucuria oamenilor muncii de a trăi 
Xt^rminoasa zi a solidarității de la 

i> ЛІМаі. Sute și sute de panouri dă-
♦ ~aeau glas gîndurilor tuturor celor
♦ ce muncesc: grăiască 1 Mai, 

Zaua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor din toate țările!’’ 
Alte panouri, prinse pe frontispi
ciile clădiriilor, exprimau dragos
tea și atașamentul ferm al mase
lor populare față de partid, con
ducătorul încercat al întregului 
nostru popor în opera de construi, 
те a vieții noi, hotărîrea lor de, a 
întîmpina glorioasa aniversare a 
partidului cu noi succese în în
făptuirea luminosului program de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului elaborat de cel de-al Mi
lei Congres al P.M.R. Lozincile 
panourile, oglindeau prin graiul 
lor voința poporului nostru de 
a-și strînge mai puternic rîndurile, 
alături de popoarele țărilor socia
liste în frunte cu Uniunea Sovie
tică, alături de întreaga omenire 
progresistă, în lupta pentru pace 
și progres.

Aceste gînduri nobile puteau 
citite mai pregnant, pe fețele a 
mii de oameni, care în ciuda aces
te^ dimineți capricioase, inundau
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Cuvîntarea tovarășului Lazăr David

din 
din 
ex-

Sărbătorirea zilei de 1 Mai — 
a arătat la începutul cuvîntării 
sale tovarășul Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid — are loc anul acesta 
în condițiile trecerii în revistă de 
către poporul nostru muncitor a 
mărețelor victorii obținute sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui, care, peste cîteva zile, la 8 
Mai, împlinește 40 de ani de glo
rioasă existență, dfe slujire plină 
de abnegație a cauzei marxism- 
leninismului, a cauzei celor 
muncesc.

După ce a evocat aspecte 
lupta Partidului Comunist 
Romînia împotriva claselor 
ploatatoare, împotriva fascizării 
Romîniei burghezo-moșierești și a 
dictaturii militaro-fasciste, după 
ce a subliniat rolul conducător al 
partidului în organizarea eroice
lor lupte ale minerilor din Lu- 
peni din 1929 și ale ceferiștilor 
și petroliștilor din 1933, în orga
nizarea insurecției armate de la 
23 August 1944, .orbitorul a 
spus :

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, poporul nos
tru harnic și talentat a transfor
mat Romînia, într-un timp isto
ric scurt, dintr-o țară cu o eco- 
mie~ extrem de înapoiată, într-o 
țară cu o industrie în plină dez
voltare și o agricultură mecani
zată. Constituie un prilej de deo
sebită mîndrie pentru oamenii 
muncii din țara noastră faptul 
că în anul acesta am produs în 
mai puțin de 11 săptămîni atît 
cît s-a produs în întreg anul 
1938, că producția d'e mașini a 
crescut în anii puterii populare 
de 10 ori, producția de oțel — 
de 7 
de 5 
sum

In 
înfăptuit în patria noastră o 
ținută revoluție culturală. A 
lichidat analfabetismul — ruși
noasă moștenire a trecutului —,

ori, producția de ciment 
ori, cea de bunuri de

— de 2—3 ori.
anii puterii populare

con-

s-a 
sus- 
fost
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Ploaie? Vreme urîtă? Da ! Dar, nu și lipsă de voioșie. 
Cintind împreună timpul pare mai frumos. In clișeu pionieri 
și elevi ai școlilor din Petroșani, înainte de începerea mitin
gului.

străzile. Muncitorii de toate pro 
fesiile, de toate vîrstele, intelec
tuali, studenți, școlari, femei, co 
pii, veneau d,in toate cartierele 
Petroșaniului spre piața centrală 
a orașului. Veneau purtînd flori 
panouri cu lozinci mobilizatoare 
tablouri cu chipurile conducători 
lor iubiți ai partidului și guvernu
lui, ale conducătorilor mișcării 
muncitorești internaționale.

Se anunțase deja că, din cau
za timpului nefavorabil, tradițio-

lume în ce 
medici 1 c.

în indu-s 
transforma-

se 
7 
o 
țara noastră se numără printre 
primele 10 țări din 
privește numărul de 
1000 de locuitori.

Succesele obținute 
trializarea țării, în .
rea socialistă a agriculturii, au 
dus la creșterea continuă a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc. In 1960 salariul real al 
muncitorilor și funcționarilor era 
cu 47 la sută mai mare decît în 
1955. Și mai substanțial a cres
cut în această perioadă salariul 
real ăl muncitorilor mineri' din 
Valea Jiului care, datorită șiru
lui neîntrerupt de măsuri luate

generalizează învătămîntul de 
ani, știința și cultura cunosc 
puternică dezvoltare. Astăzi

(Continuare în pag. 3-a)

Piața Victoriei pare o mare de capete. Mii de oamenii ai muncii din Petroșani și Petri la 
au venit să participe la mitingul ce a avut loc cu prilejul zilei de 1 Mai. IN CLIȘEU: Aspect 
de Ia miting.
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nala demonstrație de la 1 Mai nu 
va mai avea loc. Dar în Piața 
Victoriei, pe străzile din jur con
tinuau să sosească mii de oameni. 
Venea încolonată, cu fanfara în 
frunte, o lungă coloană a mineri
lor și muncitorilor petrilețși. N-au 
vrut să renunțe la bucuria de a 
sărbători marea zi, pe care au 
îtrtîmpinat-o cu succese atit de 
frumoase în marea întrecere pen- 

t
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(Continuare in pag. 3-a)

de partid și guvern, au fost puși 
în primele rînduri ale harnicei 
noastre clase muncitoare ca ni
vel de trai și cultură.

Datorită politicii înțelepte a 
partidului nostru, politică de o- 
'ensivă neîntreruptă a socialis
mului, datorită muncii pline de, 
abnegație desfășurate de clasa 
muncitoare, de țărănimea și in
telectualitate, în Republica Popu
lară. Romînă a ■ învins socialis
mul.

In continuarea cuvîntării sale 
tovarășul Lazăr David s-a refe
rit la succesele obținute de oa
menii muncii din Valea Jiului în 
întîmpinarea zilei dte 1 Mai și a

CuvMarea tovarășului Chivu Stoica 
rostită la posturile noastre de radio 

și televiziune
Cu prilejul zilei de 1 Mai to

varășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic și secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a rostit la 
posturile noastre de radio și te
leviziune următoarea cuvîntare :

Mai în 
avînt în 

pentru 
mărețe

Dragi tovarăși și prietenii, oa
meni ai muncii dim patria noas
tră.

Poporul nostru sărbătorește as
tăzi, împreună cu popoarele ță
rilor socialiste frățești, cu oame
nii muncii din întreaga lume 
Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, zi de luptă a 
clasei muncitoare pentru viitorul 
luminos al întregii omeniri, pen
tru pace, democrație și socialism.

In această zi în care poporul 
muncitor trece în revistă roadele 
minunate ale muncii sale entu
ziaste, permiteți-mi ca în numele 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, al Consi
liului de Stat și al guvernului 
Republicii Populare Romîne, să 
transmit clasei muncitoare, țără
nimii muncitoare, intelectualității 
și întregului nostru popor un 
fierbinte salut și felicitări pentru 
succesele obținute in dezvoltarea 
economiei și culturii, în lupta 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialismului.

Sărbătorim ziua de 1 
condițiile unui phternic 
munca întregului popor 
îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cel de-al III-lea Con
gres al partidului. Pretutindeni 
pulsează viața nouă, se înalță 
fabrici și uzine, se construiesc 
cartiere întregi de locuințe, pe o- 
goarele unităților socialiste din 
agricultură lucrează tot mai mul
te tractoare, combine și alte ma
șini agricole, se schimbă întrea
ga înfățișare a satelor. Poporul 
nostru liber și - stăpîn pe soarta 
sa a transformat Romînia într-o 
țară socialistă cu o industrie în 
continuă dezvoltare, cu o agri
cultură in plin progres și o cul
tură înfloritoare.

întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai și a glorioasei a- 
niversări a partidului, în centru' 
căreia se află lupta pentru ridi
carea calității produselor, s-a 
transformat într-o mișcare a în
tregului popor și s-a concretizat 
în succesele obținute în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor pre
văzute în planul de stat pe tri
mestrul I al acestui an, care a 
fost realizat în proporție de circa 
104 la sută. Volumul producției 
globale industriale este cu aproa
pe 18 la sută mai mare față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Aceste succese sint re
zultatul muncii p!ine de avînt și 
al priceperii clasei noastre mun
citoare, care traduce în viață cu 
hotărîre și consecvență politica 
partidului de industrializare so
cialistă a țării.

Realizări de seamă au fost ob
ținute și în agricultură. Marea 
majoritate a țăranilor muncitori, 

urmînd cu încredere calea arăta
tă de partid, muncesc uniți în 
gospodării colective și întovără
șiri agricole.

Harnica noastră țărănime mun 
citoare a pornit cu multă însu
flețire la efectuarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor agri
cole de primăvară, muncește pen
tru sporirea continuă a produc
ției vegetale și animale, își fău
rește condiții de viață tot mai bu
ne, asigurînd în același timp can
tități sporite de produse agro-, 
alimentare necesare industriei bu
nurilor de consum și aprovizio
nării celor ce muncesc.

Punîndu-și talentul și energia 
în slujba socialismului, intelec
tualitatea aduce un aport de preț 
la dezvoltarea economiei națio
nale, la îmbogățirea patrimoniu
lui nostru cultural, la răspîndi- 
rea largă a culturii în masele po
porului.

Ca rezultat al succeselor obți
nute în economie, în creșterea ve
nitului național, partidul și gu
vernul au înfăptuit o serie de 
măsuri menite să satisfacă tot 
mai deplin cerințele materiale și 
culturale ale oamenilor muncii. 
Salariul real a crescut în pri
mul an al planului de șase ani 
cu 11 la sută, iar veniturile ță
rănimii, realizate numai din vîn- 
zările de produse către stat, au 
fost de circa 9,5 miliarde lei. In 
anul 1960 și în primul trimestru 
al acestui an au fost construite 
din fondurile statului și date în 
folosință peste 34.000 de aparta
mente.

Elanul și spiritul creator al ce
lor ce muncesc, devotamentul lor 
față de cauza socialismului sînt 
chezășie că planurile de dezvol
tare economică și de ridicare con
tinuă a nivelului de trai 
și în viitor îndeplinite cu

Tovarăși,
Sărbătorim anul acesta 

în condițiile cînd sistemul mon
dial socialist exercită o înrîurire 
hotărîtoare asupra evoluției so
cietății omenești. Marile realizări 
ale Uniunii Sovietice în construc
ția desfășurată a comunismului, 
avîntul științei și tehnicii sovie
tice, succesele remarcabilele po
poarelor din toate țările socialis
te în dezvoltarea economiei și 
culturii demonstrează cu puterea 
faptelor superioritatea incontesta
bilă a socialismului asupra capi
talismului.

Creșterea impetuoasă a siste
mului socialist mondial, unitatea 
și coeziunea de nezdruncinat a 
țărilor socialiste și mișcării co
muniste și muncitorești interna- 

vor fi 
succes.

1 Mai

(Continuare în pag. 3-a)

\ln același parei 
'j In orașul Petrila ziua de 1 Mai 
< a fost sărbătorită într-o atmos- 
\ feră de mare entuziasm. Sute și 
ț sute de oameni ai muncii de la 
'■ mină și preparație, intelectuali și 

gospodine au ținut să participe la 
serbarea cîmpenească din parcul 
din localitate.

Intr-unui din 
totul freamătă 
grup de mineri 
minei s-a strîns 
lui Andrei Ignat, prim maistru 
minier. Fiecare din ei este mîndru 
că colectivul din care face parte 
a obținut cele mai- frumoase rea
lizări în bătălia pentru sporirea 
producției de cărbune. Toți se 
bucură că sectorul lor s-a 'clasat 
pe primul loc în întrecerea pe 
mină în cinstea zilei de 1 Mai.

In același parc, brtgada con
dusă de tovarășul Stroie Vasile 
își face bilanțul succeselor dobîn- 
dite în muncă. In luna aprilie, 
minerii lui Stroie au realizat o 
viteză de avansare la lucrările 
de pregătiri de aproape 3 m.l. în 
24 ore, au economisit material 
lemnos în valoare de peste 1500 
lei, au dat cu 5 zile mai devreme 
in exploatare un abataj cameră.

In același parc oamenii munci: 
au încins hore, s-au destins după 
o muncă plină de succese în în
trecerea socialistă în cinstea zile: 
de 1 Mai.

) ■ 
) >
>
■ i 

ăi 

ti

colțurile parcului, 
de veselie. Un 

din sectorul 1 al
in jurul tovarășu-
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faze spectaculoase in 
oaspeților pe 
tot timpul, 
înecris pentru 
(13), Pintea

care î-a

sa 
fața 
do-

studenți :
(3), C. Drig

Bă

Faza regională 
republican

Sala de sport Minerul din Pe
trila a găzduit în ziua de 30 a- 
prilie 1961, faza regională a cam
pionatului republican de haltere. 
La această competiție, au partici
pat numai halterofilii din Valea 
Jiului, reprezentînd asociațiile 
sportive: Minerul Lupeni, Mine
rul Petrila și Știința Petroșani

Iată rezultatele obținute: Cat 
pînă la 51 kg. : Motentan Sergiu 
(Știința Petroșani) — 109 kg;

---------------- O

a campionatului 
halterede

pînă la 56 kg. Tracovici Ia j 
(Minerul Lupeni) — 182 j 

cat. pînă la 60 kg. Birdac < 
(Știința) — 192 kg.; cat. 3 
la 67,5 kg Masca loan <

cat.
cob
kg.;
Ioan
pînă
(Știința) — 195 kg.; cat. pînă J 
la 75 kg. Chitic Panait (Minerul •! 
Lupeni) —- 207 kg.; cat. pînă la 1 
82,5 kg. Băran
— 242 kg.; cat.
Bucureștean Ion
la) — 240 kg.

loan (Știința) 
pînă la 90 kg. 
(Minerul Petrj-

l>

Știința Petroșani — 
Rapid Oradea 30-11

Acetind un joc frumos ți rapid, 
echipa studenților din Petroșani a 
cîștigat degajat duminică în fața 
orădenilor.

Terenul alunecos nu a împiedi
cat pe jucătorii Văii Jiului 
creeze 
porții 
minat

Au 
rabaș
(4), H. Drig (3), Frank (4), Irimie 
(2) ți Achim (1), iar pentru rapi- 
diști Cădariu (3), Ișvănescu (6), 
Piperne (1) ți Moldovan (1).

Arbitrajul corect al lui Baumel 
Iacob (Timișoara) a contribuit mult 
la desfășurarea unei intilniri de 
înaltă factură sportivă.

A. DAVID

Faza de zona 
pentru calificarea 
în categoria A

Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la Petroșani, pe terenul Ele
vul faza de zonă pentru calificare 
în categoria A. La startul întrece
rilor s’u prezentat echipele : Trac
torul Brașov, C.S.M. Reșița și 
Școala sportivă de elevi Petroșani. 
In prima zi, la băieți Tractorul 
Brașov a dispus de formația Școlii 
sportive de elevi din Petroșani cu 
scorul de 29—17, iar la fete, Școa
la sportivă de elevi Petroșani a în
vins pe C.S.M.S. Reșița cu 4—2.

A doua zi, Tractorul Brașov 
(băieți) a dispus de Școala sporti
vă de elevi din Petroșani cu 20— 
15, caliiicîndu-se pentru confrun
tarea cu celelalte câștigătoare de 
zonă, iar la fete echipa Școlii 
sportive de elevi din Petroșani a 
dispus de C.S.M.S. Reșița cu 5-1, 
calificîndu-se și ea.

Jiul a ppestat un joc de
La sfîrșitul partidei de fotbal 

dintre Jiul și C. S. Oradea des
fășurată sîmbătă pe stadionul 
Jiul unul din spectatori, entu
ziasmat de jocul prestat de echi
pa petroșăneană, s-a .exprimat : 
„Nu am văzut un asemenea joc 
de mai bine de doi ani pe sta
dionul nostru”. Intr-adevăr echi
pa Jiul a prestat un joc cum de 
mult nu au mai văzut-o între- 
cîndu-se pe sine însuși. Cei pre
zenți pe stadion nu au avut ni
mic de regretat. Âu văzut tot ce 
puteau vedea. Un joc spectacu
los, dinamic, cu pase rapide și 
precise, schimburi reușite de lo
curi, atacuri purtate de pe o ex
tremă pe cealaltă, cu multe faze

Campionatul orășenesc 
de fotbel

In cadrul etapei a H-a a cam 
pionatului orășenesc de fotbal e- 
chipa studenților din Petroșani a 
realizat scorul etapei învingînd 
pe Preparatorul Lupeni cu 11—0, 
la pauză 4—0.

Utilajul Petroșani jucînd la 
Banița în compania echipei lo
cale, a obținut victoria cu 2 — 1, 
iar 6 August a întrecut echipa 
Rapid cu același scor — 2—1.

♦♦♦«

Minerul a dominat cu autoritate
Timpul ploios nu a împiedicat 

pe iubitorii fotbalului de a fi 
prezenți duminică pe stadionul 
Minerul din Lupeni pentru a-și 
vedea la lucru echipa lor favo
rită. Și nu au avut nimic de re
gretat, întrucît au văzut un meci 
spectaculos, cu acțiuni rapide și 
faze de gol create în special ia 
poarta Petrolului. Din primele 
minute ale jocului s-a văzut in
tenția jucătorilor ploeșteni de a 
practica un joc strict defensiv. 
Minerul, într-o formă bună și-a 
bazat mult atacul pe aripi, cu pă
trunderi in adîncime creînd faze 
periculoase la poarta Petrolului. 
Minerul a dominat cu autoritate 
tot timpul jocului.

Scorul putea fi mult mărit în 
favoarea lupenenilor, dacă jucă
torii, după ce ridicaseră scorul 
la 2—0, nu s-ar fi mulțumit de 
rezultat, slăbind jocul, lucru ce 
i-a costat un gol. La scorul res- 
trîns a mai contribuit și terenul 
desfundat, noroios creînd nesi
guranță și imprecizie în șuturi.

Confruntarea de duminică de 
la Lupeni a arătat că Minerul 
poate presta un joc frumos, de 
calitate. Linia de mijlocași a fost 
la înălțime.

De la început jucătorii Mine
rului pun stăpînire pe joc. In 
minutul 4, la un corner executat 
de Coman, Szoke reia cu capul 
mingea care întîlnește însă bata. 
Două minute mai tîrziu, Țurcan 
ratează o bună ocazie de a în
scrie : singur în fața porții, el 
depărtează prea mult mingea d'e 
picior dînd posibilitatea lui Sfet
cu de a culege balonul cu ușu
rință. Terenul desfundat și ploaia 
care continua să cadă, influen- 

acestea, 
bine în

care continua să cadă, 
țează pasele. Cu toate 
minerii se descurcă mai

ii

calitate
de gol, șuturi puternice Ia poartă 
și bine înțeles goluri multe. Jiul 
a demonstrat că poate să prac
tice un joc bun vioi plin de elan 
și voință.

Dacă Jiul a practicat un ase
menea joc modern acest lucru nu 
se poate spune că

s

„ — -j s-ar datora
faptului că a avut un adversar S 

’ < buni tehni- >
cieni, combativi. Deși . au 
conduși cu 1—0, 2—0 și

slab.
Orădenii au fost

iar în
ratează

min. 20, același Țur- 
o nouă ocazie clară, 
lîngă poartă. Scorul 

. deschis în min. 36,

atac, 
cari, 
trăgînd pe 
partidei est 
cînd, la un corner executat de
Nisipeanu, Sfetcu iese pentru a 
boxa mingea, iar Crăiniceanu pe 
deasupra lui, înscrie cu capul :
1— 0 pentru Minerul.

Modificarea scorului survine în 
minutul 55 cînd, la o învălmă
șeală în fața porții petroliștilor, 
Florea vrind să clarifice o situa
ție dificilă, șutează puternic, min
gea se lovește de Crainiceanu și 
ricoșează în plasă : 2—-0.

Minerii presează tot timpul. 
La un șut al lui Nisipeanu de la 
cca. 20 m. Sfetcu este nevoit să 
respingă în corner.

in minutul 87, Coman vrînd 
să clarifice o situație dificilă în 
fața porții minerilor îl împinge 
pe Babone. Arbitrul acordă (cu 
prea mare ușurință) penalty. E- 
xecută Babone și înscrie. Scorul 
devine 2—1.

In ultimele minute mingea este 
jucată mai mult la mijlocul te
renului.

Partida ia sfîrșit cu scorul de
2— 1 pentru Minerul.

Raport de cornere 11—-2 pen
tru Minerul.

FORMAȚIILE: MINERUL;
Mihalache, Stanciu, Coman, Dan 
II — Mihaly, Mihăilă — Nisi
peanu, Grigore (din min. 69 Dan 
li, Szoke, Țurcan și Crăiniceanu, 
iar PETROLUL: Sfetcu — Pali, 
Cepolsky, Florea — Tabarcea, M. 
Marcel — Zharia. D. Munteanu, 
Badea, A. Munteanu (din min. 
65 Bontoș) și Babone.

Slab arbitrajul lui Gh. Dulea 
(București).

AUREL DAVID

fost < 
____ ,. .... . _ T. chiar 5 
3—0, ei au continuat să practi- < 
ce un ioc deschis.

Intr-o formă bună s-a aflat și 
portarul orădean.

Orăderrii nu au putut periclit; 
poarta lui Gram datorită faptu
lui că apărarea locală a fost pre 
zentă mereu la datorie. Mijlo
cașii au muncit foarte mult, do- 
minînd mijlocul terenului, ali- 
mentînd în continuu pe atacanți 
cu mingi, iar atunci cînd a fost 
cazul s-au retras și în apărare. 
Linia de atac a funcționat și ea 
foarte bine, cu excepția lui Cră
ciun care a fost slab. Iată pe 
scurt cum s-au marcat golurile : 
In minutul 15 Cosmoc execută o 
lovitură liberă de la 18 m. peste 
Zid, mingea ajunge la Nertea, 
infiltrat între orădeni. care șu
tează sec în colțul din stînga jos. 
Scorul este majorat la 2—0 în 
minutul 
află cu mingea în fața porții o- 
rădene, 
picioare 
pid ridică peste portar și balo
nul se odihnește în plasă. In mi
nutul 88 după un schimb dintre 
Cazan—Ciurdărescu. mingea a- 
junge la ultimul care pasează lui 
Nertea, iar acesta șutează prin
tre picioarele unui apărător ridi 
cînd scorul la 3—0. scor cu care 
se încheie partida.

C. COTOȘPAN

30 cînd Ciurdărescu se

portarul îi plonjează la 
dar Ciurdărescu mai ra-
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Lopețile harnicilor mineri din 
brigada lui Danciu Moise se în
figeau cu lăcomie în cărbunele 
negru și lucios. Cu toate că a- 
batajul fusese de abia atacat, 
lîngă rol se strînsese o grămadă 
de șist, semn că minerii țin la 
calitatea producției. Minerul Cu- 
zelov Gheorghe curăța cu miș
cări dibace culcușul stratului.

— O să iasă și astăzi din a- 
batajul nostru produoție, nu glu
mă — spuse el 
brigadierului. Și r—
cei de la sector 
știu acest lucru 
fiindcă ne trimit 
mereu goale.

— Cîte avem acum ? — între
bă brigadierul.

— Douăzeci — răspunse cineva
— Atunci să dăm bătaie cu în

cărcatul. Pînă se termină șutul 
trebuie să mai încărcăm vreo 
zece. Sîntem doar în întrecere..

Muncind cu multă însuflețire 
brigadierul Danciu Moise îm
preună cu ortacii lui a reușit să 
trimită la suprafață în acea zi 
34 vagonete cu cărbune de bună 
calitate peste plan. Pe fețele în 
negrite de cărbune ale minerilor 
se citea vizibil oboseala, dar și 
bucuria succesului obținut.

...Era pe la începutul lunii mar
tie din acest an. In biroul sec
torului V de la mina Lonea stă
teau de vorbă inginerul Marian 
Nicolae, șeful acestui sector și 
Lihoacă Simion, secretarul orga
nizației de partid din sector.

— Mari necazuri avem cu bri
gada de la abatajul 0506. Iar este 
sub plan cu cîteva sute de tone. 
Și dacă n-ar fi primit sprijin 
din partea noastră. Unde mai 
pui că în brigadă sînt și mineri 
cu experiență. Le lipsește însă 
un brigadier hotărît, bun orga
nizator al muncii în abataj. M-ain 
gîndit

ceasta brigadă lui Danciu Moise. 
Ca membru de partid el va ști să 
imprime brigăzii elan în muncă, 
disciplină și o bună organizare. 
Bineînțeles că și noi îi vom a- 
corda sprijinul tehnic de care 
are nevoie.

- • Propunerea ca Danciu să 
preia brigada este cît se poate 
de bună 
organizației de 
Sînt convins

că ar fi bine să dăm a-
---------------- O

răspunse secretarul 
partid din 
și eu, că 
ști să o 
în rîndul 
fruntașe. Vom sta 
de vorbă cu el.

...Luînd în pri
mire brigada, 

minerul Danciu Moise s-a anga- 
j»t în fața organizației de partid, 
a conducerii sectorului, că în 
scurt timp noua sa brigadă se 
va număra printre cele fruntașe 
de ia mina Lonea. Și a pornit la 
treabă. In luna trecută brigada, pe 
lîngă faptul că a recuperat mi- ; 
nusul avut, a dat peste plan 182 
tone de cărbune de bună calitate, 
lucrînd cu мп randament 
mare decît cel planificat ct. - i' 
tone pe post. De asemenea, bri
gada a obținut economii de ma
teriale care revin la aproape 3 
lei pe tona de cărbune. Și în 
luna aprilie membrii brigăzii lui 
Danciu se află în primele rîn- 
duri ale întrecerii în cinstea zilei 
de 1 Mai și a celei de a 40-a 
aniversări a partidului.

Pînă acum ei au extras aproa
pe 300 tone de cărbune peste plan, 
depășindu-și randamentul plani
ficat cu 2 tone de cărbune pe 
post. Și desigur că realizările 
brigăzii de la abatajul 0506 nu 
se vor opri aici Toți sînt hotă- 
rîți să obțină succese însemnate 
în muncă în întîmpinarea celei de 
a 40-a aniversare a partidului.

C. MATEESCU

sector. 
el va 
ridice 
celor

CONTRIBUȚIA BRIGĂZII
Era 

Petrila 
ră potrivită 
ochi albaștri. Era Cucoș Gheor- 
ghc, responsabilul unei brigăzi 
de tineret de la sectorul I al mi
nei. In sala de apel se intîlni ce 
Radu Constantin, șef de schimb 
în brigada sa cu care discuta ce 
aveau de făcut în zilele 
toare.

...In abataj 
zi de muncă, 
cut la locul 
Coroiu loan, 
Ion Vasile au fost repartizați în 
cele 4 figuri ale abatajului. Mî- 
nuîte cu dibăcie de mîinile în
demânatice ale minerilor, pikha- 
merele au început să muște flă- 
mînde din stratul de ciărbune. 
d.esprinzînd bulgări mari. Vago
netarul Sasu Todor nu mai pri
didea să încarce cărbunele în va- 
gonet.

ora 5,30. In curtea minei 
apăru un tînăr de statu- 

cu părul blond și
— Ai grijă Sasule să 

bine șistul 
varășului 
brigăzii.

— Lăsați

urmă-

nouă
a tre-

a început o 
Fiecare miner 
său. Andrei Ștefan. 
Nistor Nicolae și

alegi
— se auzi glasul to- 
Cucoș, responsabilul

pe mine — răspunțe 
tînărul Sasu Todor.

Timpul se scurgea pe nesimți
te. La ora 13, minerii din schim
bul I al brigăzii tovarășului 
coș aveau 
normă de 
cărbunele 
litate.

Acest 
faptul că 
40-a aniversare a partidului, din 
cele peste 7000 tone de cărbune 
extrase peste plan de sectorul 1 
al minei Petrila de la începutul 
anului și pînă acum, 1100 tone 
au fost extrase de brigada iui 
Cucoș Gheorghe.

R. BAL ȘAN 
corespondent

deja o depășire 
peste 

extras
20 la sută, 

era de bună

e oglindit și

Cu- 
de 
iar 
ca

delucru
în cinstea celei de a

3 blocuri cu 108 apartamente — sînt darurile pe care le-au primit zilele acestea minerii 
din Lupeni de la constructorii șantierului 7. Prin ele, cartierul Viscoza crescut la 20 blocuri
și un cămin muncitoresc pentru mineri. Alte 9 blocuri cu 
strucție și vor fi predate lumile viitoare.

IN CLIȘEU: Vedere din cartierul Viscoza-Lupenl,
de curînd.

264 apartamente sint în curs de con-

în care sînt noile blocuri terminate
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Mitingul oamenilor muncii din Petroșani 
cu prilejul zile! de 1 Mai

—— * Bucuria de a trăi măreața sărbătoare

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica 
rostită la posturile noastre de radio 

și televiziune
* (Urmare din pag. I-a) 
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j tru cărbune mai mult, mai bun 
‘ și mai ieftin. Piața devenea mereu 
: mai neîncăpătoare, înfățișînd un 
j tablou cu totul neobișnuit. Ploaia 
j măruntă nu era în stare să în-
1 vingâ entuziasmul miilor de oct- 

împărtă? t r

Inainte de începerea mitingului o mică discuție. Ce» doi 
șefi de brigadă de la mina Petrila Bartha Francisc și Szekely 
Ștefan împreună cu maistrul minier Bereș Ștefan își împărtă 
șese din experiența și rezultatele muncii lor.

t«
♦

t 
T 
t

meni ai muncii veniți la marele 
miting. Din cînd in cînd, spre 
înaltul cerului se înălțau baloane 
viu colorate, amintind marea vic
torie a contemporaneității pe

>■«■«« »«»«»» ■ - - Șl-

Cuvîntarea tovarășului Lazăr David
(Urmare din pag. l-a)

în-

Și 
de 
cu 
ale

celei de-a 40-a aniversări a 
ființării partidului.

Insușindu-și cu entuziasm 
avînt patriotic sarcinile puse 
Directivele C.C. al P.M.R.

. pjrivire la criteriile principale 
•Organizării întrecerii socialiste în 

cinstea aniversării partidului, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din Valea Jiului și-au majo
rat substanțial angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, au 
pus tot mai mult în centrul pre
ocupărilor lor lupta pentru îm
bunătățirea calității produselor.

In cele 4 luni care au trecut 
din 
nii 
lui 
cte
getic, au mărit productivitatea 
muncii cu 5,9 la sută, obținînd 
un randament mediu de 1,070 
tone de cărbune pe post, au rea
lizat împreună cu colectivele 
celorlalte unități din cadrul CCVJ 
— 3.850.000 lei economii la pre
țul de cost și au făcut progrese 
importante și în ce privește îm
bunătățirea calității cărbunelui. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
în cadrul întrecerii socialiste 
desfășurate în cinstea zilei de 1 
Mai și a celei de-a 40-a aniver
sări a partidului, colectivele ex
ploatărilor miniere Petrila, Uri
cani 

acest an, minerii, tehnicie- 
și inginerii din Valea Jiu- 

au dat peste plan 87.435 tone 
cărbune cocsificabil și ener- 

au mărit

și Vulcan care, pe lingă fap-

Acei ce trimit
dimineață. Dimineața de 1
Norii plumburii cerneau o

Pe o
vreme nu prea-i plăcută 

E
Mai.
ploaie măruntă și deasă.
așa
plimbarea. Și totuși Piața Victo
riei din Petroșani devenise neîn
căpătoare pentru miile de oameni 
ai muncii veniți să participe la 
mitingul organizat cu prilejul 
zilei lor. Printre ei erau Balog 
Iosif, Kristaly Ludovic, Botică 
Ștefan și mulți alți muncitori și 
tehnicieni de la Uzina de reparat 
utilaj minier din localitate. De 
ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc din lumea în-

re a constituit-o zborul primului 
om sovietic în Cosmos.

Orașul era stăpinit de un en
tuziasm molipsitor. Cu adevărat 
molipsitor, pentru că după un 
timp, însăși ploaia, care părea 
că nu se va opri curtnd. încetă, 
și astfel sărbătoarea de la 1 Mai

Străluciri. 
Petroșani

luă o fi mai puternică 
Oamenii muncii din 
din întreaga Vale a jiului, au trăit 
din plin, vibrant, bucuria măreței 
sărbători, și-au manifestat cu vi-

tul că au dat mii de tone de căr
bune peste plan, au obținut și 
importante economii la prețul de 
cost.

Realizările pe care colectivele
■ exploatărilor miniere le raporlea-

■ ză ' astăzi partidului sînt rezul
tatul muncii pline de abnegație 
a zeci și sute de brigăzi de mi
neri de la abataje, pregătiri și 
deschideri cum sînt cele condu
se de tovarășii Bartha Francisc,

. Cotoară Victor, Szekely Ștefan 
de la E. M. Petrila, Teodorescu 
Stancu de la E. M. Uricani, Pă
curarii Traian, Zaharia Constan
tin, Ghioancă Sabin, Feher Va

ta E. M. Lupeni, Cristea 
Ungureanu Vasile de la 
Aninoasa, Timar Gheor- 
la E. M. Lonea și mulți

sile de 
Aurel, 
E. M. 
gbe de 
alții.

Succese importante au obținut 
în întrecerea socialistă și multe 
alte colective ale întreprinderilor 
economice din Valea Jiului Spre 
exemplu, colectivul termocentra
lei Paroșeni a realizat în pri
mul trimestru 946.000 lei econo
mii la prețul de cost, unitățile 
C.F.R. și de transporturi auto 
— 323.000 lei economii, Între
prinderea forestieră Petroșani și 
Filatura Lupeni — peste 70.000 
lei economii fiecare.

Harnicii noștri mineri au ho- 
tărît zilele acestea ca pîna la 
sfîrșitul anului să dea patriei, 
peste plan, cel puțin 220.000 tone 
de cărbune cocsificabil și 
getic de bună calitate.

enerr

utilaje minerilor
treagă, ei au raportat, nu fără 
mîndrie, partidului despre succe
sele dobîndite în întrecere. Ar
mături metalice, vagonete și uti
laje atît de necesare muncii în 
subteran au fost trimise multe și 
bune la toate exploatările carbo
nifere din Valea Jiului. Harnicul 
colectiv al uzinei și-a adus și el 
contribuția la zecile de mii de 
tone de cărbune pe care minerii 
Văii Jiului le-au dat peste plan 
în entuziasta întrecere în cinstea 
zilei de 1 Mai și a celei de a 
40-a aniversări a partidului nos
tru drag.

goare botărîrea de a urma cu fer
mitate partidul în lupta pentru 
victoria deplină a socialismului 
in patria noastră, voința de a-și 
uni tot mai puternic rîndurile cu 
cei ce muncesc de pretutindeni, 
în lupta pentru socialism, pentru 
victoria cauzei păcii.

La ora 10, la tribuna oficială 
au luat loc tovarășii Lazăr David, 
prim-secretar dl Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, Raczek 
loan, Ghioancă Victor, Vtjdea 
Gheorghe, secretari ai Comitetu
lui orășenesc de partid. Blaj Tra
ian, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular orășe
nesc Petroșani, Morneu Samiolă. 
președintele Consiliului local al 
sindicatelor. Antal Ștefan, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
V.T.M.. Szuder . Wiliam, directo. 
general al Combinatului carbonifer 
Valea fiului, Kovacs Ștefan, re.- 
torul Institutului de mine Gheor
ghe Gheorghiu-Dej Petroșani. 
Cristea Aurel, miner fruntaș la 
Aninoasa, deputat în Marea Adu
nare Națională, precum și alți 
reprezentanți ai organizațiilor de 
Partid, de stat și obștești, 
•'i muncitori fruntași.

Mitingul a fost deschis 
varășul Momeu Samoilă. 
pinat cu puternice, aplauze, 
cuvîntul tovarășul Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid.
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de td- 
Intim- 
a luat

Angajamentele luate, rezultate
le bune obținute pînă acum în 
toate domeniile de activitate, con
stituie expresia patriotismului 
fierbinte al muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din Valea 
Jiului, a abnegației și fermității 
cu care ei luptă pentru tradu
cerea în viață a mărețelor sar
cini puse de partid.

In încheierea cuvîntării sale 
vorbitorul a felicitat cu căldură, 
în numele Comitetului orășenesc 
de partid, al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular orășe
nesc și al Consiliului local al 
sindicatelor, pe oamenii 
din Valea 
plină de 
depun.

muncii
Jiului pentru munca 

abnegație pe care o

AU SĂRBĂTORIT PRIN MUNCĂ
frontispiciul preparației o

I

Pe 
lozincă „Trăiască 1 Mai, Ziua 
Solidarității Internaționale a ce
lor ce muncesc!“. iar în secții 
zeci de lăcătuși, sudori, electri
cieni, vulcanizatori. întreaga pre- 
parație pare un furnicar de oa
meni, îmbrăcați în șalopete. Un 
grup de lăcătuși și sudori s-au 
aduna! în jurul unui bărbat înalt 
de statură.

— Am făcut apel la conștiința 
voastră, în interesul producției. 
Hunedoara are nevoie de cărbu
ne cocsificabil și noi sîntem da
tori să asigurăm ritmicitatea în 
procesul de preparare a cărbu
nelui, să-i ajutăm pe preparatori 
să-și respecte cuvîntul dat.

Maistrul Dragomir examinînd 
chipurile celor aflați în jurul său 
continuă :

— Și acum, băieți, la lucru!
Curînd toți muncitorii se aflau 

la posturile lor. Fiecare avea 
sarcini precise.

La orele 10, echipa lăcătușu
lui Pîs Nicolae care fusese re
partizată să lucreze la înlocui» 
rea benzii înclinate de la bruți, 
bandă care nu mai făcea față 
transportului cantității de cărbu
ne brut primit de la mina Lu
peni pentru preparare, avea un 
avans serios în muncă. Mai bine 
de jumătate din banda înclinată 
era demontată și în timp ce unii 
lucrau la montarea părților con
fecționate alți membri ai echipei

(Urmare din pag. l-a)

ționale sporesc influența ideilor 
socialismului în întreagia lume. 
In această primăvară care va ră- 
tnîne de-a pururi în amintirea 

i popoarelor prin minunata victo
rie a otnului comunist, care a pă
truns pentru prima oară în Cos
mos, mai strălucitoare ca oricînd 

■ luminează în inimile tuturor ce
lor ce muncesc încrederea nestră
mutată în triumful cauzei comu
nismului — primăvara omenirii.

Ziua de 1 Mai este sărbătorită 
de oamenii muncii din țările ca
pitaliste sub semnul luptei pen
tru interesele lor vitale, pentru 
drepturi democratice și progres 
social, pentru apărarea păcii. 
Clasa muncitoare și alte pături 
muncitoare din țările capitaliste 
se ridică împotriva politicii mo
nopolurilor de aruncare pe ume
rii celor ce muncesc a poverii 
crizei economice și a cursei înar
mărilor, împotriva șomajului în 
continuă creștere, împotriva scum
pirii vieții, inflației, sporirii im
pozitelor, restrîngerii drepturilor 
cetățenești. Trimitem muncitorilor, 
tuturor oamenilor muncii, parti
delor comuniste din țările capi
taliste un călduros mesaj de sim
patie frățească șl solidaritate in
ternationalists.

Desfășurarea recentă a eveni
mentelor pe arena internațională 
arată că forțele care luptă pen
tru apărarea libertății popoarelor 
și a păcii, împotriva acțiunilor 
agresive ale imperialiștilor sînt 
mai mari și mai puternice decît 
oricînd.

Zdrobirea de către poporul cu- 
ban a agresiunii săvîrșite de 
mercenarii imperialismului ame
rican a fost salutată cu mare bu
curie de poporul nostru. Această 
victorie a demonstrat din nou 
hotărîrea cu care își apără inde
pendența popoarele care au scu
turat jugul imperialist, sprijinul 
puternic de care se bucură lupta 
lor din partea lagărului socia
list, a popoarelor iubitoare de 
pace și libertate.

Poporul nostru sprijină lupta 
dreaptă a poporului algerian pen
tru eliberarea patriei sale de sub 
jugul colonialismului, pentru drep
tul de a dispune în deplină liber
tate de soarta sa, lupta celorlalte 
popoare din Asia și Africa pentru 
libertate și independență politică 
și economică.

In țara noastră a produs o ma
re satisfacție eșecul puciului mi- 
litar-fascist din Algeria, ca ur
mare a ripostei date de milioa
nele de oameni ai muncii din 
Franța și Algeria. Ne exprimăm 

lucrau de zor să termine demon
tarea benzii ca apoi să treacă 
toți la înlocuirea ei. Chertes A- 
riton, Bedean Gheorghe, 
Iosif, Furnade Vasile 
Dumitru munceau 
Tot la fel lucrau 
tineret conduse de 
tor, Dascălu Ștefan
Gheorghe la modificarea benzii 
pentru cărbune cocsificabil de 
IC—50 mm. Pentru mărirea de
bitului spălătoriei au fost mobi
lizați tinerii din brigada comu
nistului Drotzinger Andrei. Du
pă ce într-un timp record au de
montat elevatorul 1 de la jghea
bul II, au început montarea nou
lui elevator.

Ziua de 1 Mai au sărbătorit-o 
prin munca și vulcanizatorii Mu- 
țiu Dionisie, Deak Francisc și 
Cordea loan, înlocuind peste 200 
metri de bandă de cauciuc, ca și 
electricieni: comandați la șut pen
tru ver.,ficarea și punerea la 
punct a instalațiilor electrice, ca 
și maiștrii mecanici Dragomir 
și Cranciova, ca și maistrul e- 
lectrician Răgeni Pavel, ca și e- 
chipele de transport. In total 
peste 300 de muncitori, lăcătuși, 
sudori, electricieni și vulcaniza- 
tori comandați la lucru pentru 
reparații au cinstit prin muncă 
Ziua Solidarității Internaționale 
a celor ce muncesc, achitîndu-se 
cu cinste de sarcinile încredin
țate.

Petco 
și Iuga 

cu hărnicie, 
brigăzile de 
Sibișan Vie- 
și Rădulescu

M. MICA

Comitetul Central 
Comunist al Uniu- 

și guvernul sovietic 
tovarășul Hrușciov

al 
nii 
în 
în

partidul nostru 
sa activitate în 
și fericirii po- 
cu abnegație 

eliberării clasei

calda simpatie pentru masele 
populare din Franțai, în frunte 
cu clasa muncitoare, care s-au 
ridicat cu hotărîre în apărarea 
democrației.

Tovarăși,
In domeniul relațiilor interna

ționale, Republica Populară Ro- 
mînă este un factor activ al 
luptei pentru pace. La temelia po
liticii externe a țării noastre stau 
prietenia și alianța de nezdrun
cinat cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări ale lagărului socia
list. G manifestare a prieteniei și 
frăției popoarelor din țările so
cialiste a fost recenta vizită în 
țara noastră a delegației de partid» 
și guvernamentale cehoslovace, 
conduse de tovarășul Antonin 
Novotny, ca și vizita în Republi
ca Populară Polonă a delegației 
noastre de partid și guvernamen
tale în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Republica Populară Română 
sprijină cu hotărîre acțiunile în
treprinse de

Partidului 
Sovietice 

frunte cu 
vederea consolidării păcii.

Guvernul Republicii Populare 
Romi ne și partidul nostru acțio
nează cu consecvență pentru pro
movarea principiilor coexistenței 
pașnice între state cu sisteme so
ciale diferite. Menținînd trează 
vigilența în fața tuturor unelti
rilor agresive ale imperialiștilor, 
țara noastră, alături de Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
și celelalte țări socialiste, va con
tinua să lupte pentru rezolvarea 
în interesul păcii a tuturor pro
blemelor internaționale care fră- 
mîntă astăzi omenirea.

Dragi tovarăși,
De-a lungul celor patru dece

nii de existență 
și-a pus întreaga 
slujba libertății 
porului, a luptat 
pentru cauza 
muncitoare de sub jugul exploa
tării, pentru independența pa
triei, pentru socialism.

Sub conducerea înțeleaptă a 
gloriosului nostru partid, clasa 
muncitoare, poporul muncitor au 
dus numeroase bătălii de clasă, 
au răsturnat puterea capitaliști
lor și moșierilor, au instaurat 
puterea celor ce muncesc și fău
resc viața nouă, socialistă. Rea
lizările noastre de astăzi, ferici
rea de a fi liberi și stăpini pe 
munca noastră sînt indisolubil 
legate de lupta grea, curajul și 
consecvența, jertfele și eroismul 
comuniștilor — cei mai buni fii 
ai poporului — în lupta pentru 
apărarea intereselor vitale ale ce
lor ce muncesc.

Măreața victorie consfințită de 
Congresul al 111-lea al partidu
lui — făurirea bazei economice 
a socialismului și trecerea la de- 
săvirșirea construcției sociaiiste 
— își are temelia în zilele eroice 
de acum 40 de ani, cînd a fost 
făurit Partidul Comunist din Ro- 
mînia.

Aniversarea a 40 de ani de la 
înființarea partidului este o dată 
scumpă nu numai membrilor de 
partid — ci tuturor oamenilor 
muncii, maselor largi ale mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, 
care văd în partidul nostru pro
priul lor partid, în pclitica sa 
propria lor politică.

Astăzi este mai puternică ca 
oricînd unitatea poporului mun
citor în jurul partidului și al Co
mitetului său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Sub conducerea încercată a 
partidului, sub steagul marxism- 
leninismului, mergem înainte spre 
noi victorii în opera măreață de 
construire a socialismului!

Trăiască 1 Mai, Ziua solidari
tății internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncitori
lor din toate țările.

Trăiască invincibilul lagăr al 
socialismului !

Trăiască scumpa noastră pi- 
trie și harnicul ei popor!

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central;

Trăiască pacea în lumea în
treabă I
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Parada militară și tradiționala 
a oamenilor muncii din

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 1 Mai a avut loc tradițio
nala paradă militară și demon 
sțrația oamenilor muncii din ca
pitala Uniunii Sovietice.

Mii de moșcoviți — inovatori 
în industrie și agricultură, oa
meni de cultură, activiști de stat 
și ai organizațiilor obștești, ofi
țeri superiori, au luat loc în tri
bunele din Piața Roșie.

Printre oaspeți se aflau vete
rani ai mișcării comuniste din 
mai multe țări, președintele C.C 
al P.C. din Indonezia. D. N. Ai- 
dit, vicepreședintele Consiliului 
consultativ suprem al Indoneziei, 
Ruslan Abdulgani, o delegație а 
parlamentarilor din R.A.U., o de
legație a Asociației tinerilor re
voluționari din Cuba, membri ai 
delegațiilor muncitorești din zeci 
de țari. Sînt prezenți membrii ai 
corpului diplomatic, atașați mi
litari.

Cei prezenți aplaudă furtunos 
apariția la tribuna Mausoleului 
a conducătorilor Partidului Co
munist și guvernului sovietic. La 
tribună se află și primul aviator 
cosmonaut, maiorul Iuri Gagarin. 
Erou al Uniunii Sovietice.

Ora 10,00. începe parada mili
tară. Parada a 
mareșalul R. I. 
nistrul Apărării 
fost comandată 
armată Krîlov

însoțit de generalul Krîlov, mi - 
nistrul Apărării al U.R.S.S. trece 
în revistă trupele aliniate în Pia
ța Roșie și pe străzile din jur. El 
îi felicită pe militari cu prilejul 
sărbătorii solidarității internațio
nale a oamenilor muncii.

De la tribuna Mausoleului, ma
reșalul R. I. Malinovski a rostit 
6 cuvîntare adresată soldaților. 
matrozilor, ofițerilor, tuturor oa
menilor sovietici și oaspeților de 
peste hotare.

Mareșalul Malinovski a decla-

fost primită de 
Malinovski, mi 
al U.R.S.S. și a 
de generalul de

rat că poporul sovietic întîmpină 
sărbătoarea de 1 Mai în condi
țiile avîntului politic și în muncă 
generat de apropiatul Congres al 
XXII-lea al P.C.U.S. care va o- 
cupa un loc de seamă în viața 
partidului și poporului, în istoria 
construcției comuniste.

Ministrul Apărării al U.R.S.S. 
a subliniat că în actul de eroism 
fără seamăn a-1 maiorului Gaga
rin, primul aviator cosmonaut din 
lume, „s-a manifestat geniul po
porului sovietic liber, talentul vi
guros al savanților, inginerilor și 
tehnicienilor săi, și-a găsit o în
trupare strălucită măreața forță 
a socialismului".

Mareșalul R. I. Malinovski a 
subliniat că cercurile agresive ale 
statelor imperialiste împiedică în
sănătoșirea situației internațio
nale, continuă cursa înarmărilor, 
transformă Germania occidentală 
în principal focar al pericolului 
de război în Europa. Ele recurg 
tot mai des la acțiuni agresive 
pentru a înăbuși mișcarea de e- 
liberare națională.

Ministrul a caracterizat inter 
venția armată împotriva Cubei li
bere, organizată de cercurile im
perialiste din S.U.A., ca o expre
sie a unei politici iresponsabile 
și cu implicații periculoase.

Armata sovetică și flota ma
ritimă militară sînt înzestrate 
„cu cele mai perfecționate mij
loace de luptă care depășesc tot 
ceea ce a avut vreodată o arma
tă", a declarat în încheiere ma
reșalul R. I. Malinovski.

Acest lucru a fost demonstrat 
în mod deosebit de convingător 
celor prezenți în Piața Roșie în 
timpul parăzii de exemplul sub
unităților trupelor de rachete.

In fruntea coloanelor înaintau 
instalații cu reacție — urmașele 
glorioaselor Katiușe.

Moscoviții și oaspeții prezenți 
în Piața Roșie aU salutat căl
duros pe ostașii sovietici — os-

Ordinul de zi dai de И. I. Maliaovslii
prilejut zilei de
R. I. Malinovski, 
zi „în condițiile 
științei, culturii și tehnicii, a creșterii bună-

1 Mai ministrul apărării 
relevă că Uniunea Sovie- 

unor realizări mărețe în

demonstrație 
Moscova

tași ai păcii — pentru că tot 
ceea ce posedă Armata Sovietică, 
toate mijloacele ei 
destinate nu unei 
apară ri securității 
vietic.

Parada militară
40 de minute a fost urmată de 
demonstrația sărbătorească a re
prezentanților oamenilor muncii 
din Moscova, anunțată de sune
tele solemne ale fanfarelor.

Timp de cîteva minute Piața 
Roșie devine o uriașă grădină de 
flori. Apar mii de sportivi, îmbră- 
cați în costume, de primăvară viu 
colorate. Trecînd prin fața Mau
soleului ei salută pe conducătorii 
Partidului comunist și guvernu
lui sovietic. Ei scandează : „Viva 
Cuba !'*, „Libertate Africii !“, 
„Pace iumii!“.

Piața Roșie răsună de ropote 
de aplauze cînd deasupra șiru
rilor de sportivi apare macheta 
navei cosmice „Vostok". Macheta 
„aterizează" și din ea coboară un 
grup de copii în costume de cos
monaută

Demonstrația sărbătorească a 
oamenilor muncii din raioanele 
Moscovei a fost deschisă de o co
loană de stegari care poartă stea
gurile de stat ale celor 15 repu
blici unionale și 1.200 de stin
darde roșii.

Demonstranții poartă machetele 
celor mai noi mașini și aparate, 
produse ale fabricilor și uzinelor 
din Moscova. Deasupra mării de 
oameni din Piața Roșie sînt pur 
tate portretele conducătorilor 
Partidului comunist și guvernu
lui sovietic. Printre sutele de 
steaguri și drapele roșii se văd 
numeroase panouri pe care se 
poate citi : „Vom îndeplini îna
inte de termen planul septenal !“.

Asistența din tribune aplaudă 
călduros pe savanțiî, inginerii și 
proiectanții care au deschis căi 
cosmice încă neexplorate, care 
pun forța atomului în slujba o- 
mului, a păcii și progresului. 
Demonstranții au salutat din toa
tă inima pe Iuri Gagarin, au 
scandat cuvinte de salut în cin
stea științei sovietice.

Peste trei ore a durat defila
rea sărbătorească a moscoviților 
prin Piața Roșie.

de luptă, sînt 
agresiuni ci 

statului so-

care a durat

fără precedent a poporului 
pe o navă cosmică în ju- 
admirație și recunoștință

ordin, credincioasă învăță-

ordin se subliniază că cercurile agresive ale statelor impe- 
,,extind pregătirile de război, sporesc stocurile de arme a- 
și rachete, accelerează crearea armatei revanșarde vest-ger- 
intreprind eforturi disperate pentru a împiedica înaintarea

» MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
In ordinul dat cu

al U.R.S.S., mareșalul 
tică întîmpină această 
dezvoltarea economiei,
stării poporului sovietic".

In ordin se arată că performanța 
sovietic, care a realizat zborul omului 
rul globului, a trezit un sentiment de 
din partea întregii omeniri progresiste.

Uniunea Sovietică, se amintește în
turilor lui Lenin, luptă consecvent pentru slăbirea încordării inter
naționale și preîntîmpinarea unui nou război mondial.

in
rialiste 
tomice 
mane,
popoarelor pe calea păcii, democrației și socialismului".

Ținînd seama de toate acestea, se remarcă în ordin, partidul 
comunist și guvernul sovietic sînt nevoite să ia toate măsurile ne
cesare pentru asigurarea securității U.R.S.S. și 
ei armate.

„Armata sovietică și flota maritimă militară 
cele mai moderne mijloace de luptă care permit 
dejde a muncii pașnice creatoare a poporului nostru și a 
selor șale 
linovski.

întărirea forțelor

dispun astăzi de 
apărarea

de stat“ — se spune în ordinul mareșalului R.

cu nă- 
intere- 
1. Ma-

O

Demonstrația
1 (Agerpres)

de la Sofia

Demonstrația 
din capitala Chinei
PEKIN (Agerpres)
In capitala Chinei populare zi

ua de 1 Mai a fost sărbătorită 
intr-un cadru festiv.

In piața Tiananmîn a avut loc • 
o mare demonstrație a
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, locuito- I
iilor Pekinului în prezența con- • 
ducătorilor de partid și 
și a delegațiilor străini 
meroase țări.

Demonstranții purtau

de 
din

stat ț 
nu- ■

pancarte i 
cu lozinci salutând unitatea strînsă 
a clasei muncitoare internaționale 
și succesele obținute de poporu' 
chinez în construcția socialistă. 
Manifestația s-a încheiat cu 
mare carnaval ia care și-au 
concursul numeroase teatre, 
chestre, grupuri coregrafice.

Seara, la Pekin au avut 
tradiționale focuri de artificii.

Serbări de masă au avut 
la 1 Mai pe întreg cuprinsul 
nei populare.
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Sub semnul luptei 
pentru apărarea drepturilor lor

ROMA (Agerpres)
Oamenii muncii din Italia au 

sărbătorit ziua de 1 Mai sub sem
nul luptei pentru apărarea drep
turilor lor și împotriva ofensivei 
monopolurilor asupra nivelului de 
trai al poporului, 
ting al oamenilor 
avut loc la Roma, 
Agostino Novella, 
al Confederației Generale a Mun
cii din Italia. El a subliniat so
lidaritatea frățească a muncitorilor, 
țăranilor și a tuturor oamenilor 
muncii din Italia cu poporul mun
citor din toate țările lumii.

La marele mi- 
muncii care a 
a luat cuvînțul 
secretar general

In A ustralia continuă 
sărbătorirea

CANBERRA (Agerpres)
Oamenii muncii din Australia 

au sărbătorit ziua de 1 Mai prin 
demonstrații de masă. Mari de
monstrații au avut loc în orașele 
Newcastle și Voollongong. Intr-o 
serie de mari orașe ziua de 1 Mai 
va fi sărbătorită duminică 7 mai.
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8 prin cele 108 minute fenomenale
8 a adus o nouă dovadă grăitoare.
8 Realizările înfăptuite în țările la- 
8 gărului socialist, țari în care pri- 
8 tnăvara a început într-o zi de 
8 toamnă din nemuritorul an 1917.
8 sînt incomensurabile.

Dar primăvara vieții încă n-a

de milioane de 
de slavă primă- 
trezirii la viață 
oamenii muncii

Primăvara pretutindeni va sosi...
1 Mai! Sute 

inimi înalță imn 
verii, simbol al 
a naturii. Pentru
din țările socialiste, stăpâni pe 
soarta și munca lor, acest imn 
se împletește cu cel înălțat mă
rețelor victorii pe care le-au în
făptuit sub conducerea partidelor 
marxist-leniniste, cu cda vremuri
lor ce vor să vină. Drumul larg 
deschis, perspectiva nemăsurată Ic 
dau aripi spre noi izbînzi. Pentru 
omul nou, nimic nu e de nerea 
Uzat. Abia acum două săptămîn. 
Iuri Gagarin, cetățean sovietic,
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D. V. Skobelțîn 
despre M. Sadoveanu

MOSCOVA 1 (Agerpres) 
Academicianul 

președintele 
premiile internaționale,, . . ...
poare', scrie intr-un articol pu- , 
blicat în presa sovietică :

Sute de milioane de oameni ■ 
vor lua cunoștință astăzi cu un 
sentiment de profundă satisfacție ' 
de hotărîrea Comitetului pentru 
premiile internaționale Lenin, prin 
care premiile internaționale Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare" pe anul 1960 sînt decer
nate unui nou grup de luptători 
fermi pentru pace și democrație.

Academicianul D.V. Skobelțîn ca^. 
racterizează apoi pe glorioșii lup,)
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tători pentru pace distinși cu ~i 
premiile internaționale Lenin.

Referindu-se la personalitatea 
lui Mihail Sadoveanu, academi
cianul Skobelțîn scrie : Scriitorul 
romîn și activistul pe tărîm so
cial Mihail Sadoveanu și-a do- 
bîndit pe merit respectul genera
ției. noastre. Operele sale literale 
pot fi considerate ca un aport 
i al or os la cea mai umană 
care a contemporaneității — 
carea în apărarea păcii.

D.V. Skobelțîn, 
Comitetului pentru 

Lenin 
,Pentru întărirea păcii între po-

miș- 
mi}-
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Să înceteze experiențele 
cu bomba atomică

VIENA 2 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Consiliul partizanilor păcii din 
Austria a adresat guvernului fran
cez o scrisoare în care condamnă 
energic experiențelor cu bomba a- 
tomică efectuate de Franța la 25 
aprilie 1961 și cere încetarea a- 
cestor experiențe.

Astăzi popoarele și guvernele 
tuturor țărilor recunosc întrutotul 
pericolul pe care îl prezintă ase
menea experiențe pentru viața ți 
sănătatea oamenilor, se spune în 
scrisoare.

Consiliul arată că în situația 
care s-a creat, continuarea de că
tre Franța a acestor experiențe 
poate constitui un imbold pentru 
reluarea cursei înarmărilor atomice 
și poate anihila eforturile îndrep
tate spre încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

----- O-----

Guineea, așa cum a căzut doar 
acum cîteva zile steagul colonial 
britanic în Sierra Leone, astfel 
se vor prăbuși la pămînt și ulti
mele zdrențe coloniale portugheze, § 
spaniole, franceze sau engleze. 8 
Ele vor fi smulse de popoarele 8 
dornice de libertate ! 8

Nu există forțe în lume capa- 8 
bile să întoarcă roata istoriei! 8 
Milioanele din colonii, semicolo- 8 
nii sau țări depedente de marele 8 
capital internațional vor scutura 8 
jugul apăsător și rușinos al co
lonialismului. Zadarnic orice in
tervenție armată, ca cea săvîr- 
șită de S.U.A. împotriva Cubei, 
Zadarnic orice puciuri fasciste, ca 8 
cel îndreptat împotriva tratative
lor franco-algeriene, zadarnic se 
creează clici mercenare reacționa
re ca cele ale marionetelor Ka
savubu, Chombe, Kalonji în Con
go, Boun Oum — Nosavan în 
Laos, zadarnic sînt finanțați la
chei de teapa lui Ngo Dinh Diem 
în 'Vietnamul de sud sau Ydego- 
ras în Guatemala ! Nu 
un mijloc în arsenalul 
mului, pus în slujba 
trădării, care să poată 
șui triumfal înspre libertate, nu 
există nici armă capabilă să în- 
jrîngă dorința fierbinte a popoa
relor întregii lumi de a apăra pa
cea. Nimic, nimic nu poate opri 
desăvârșirea operei de prăbușire 
a rușinosului sistem colonial. Via
ța a confirmat și va confirma și 
pe mai departe acest adevăr is
toric. Primăvara pretutindeni va 
sosi...
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O declarafie 
demascatoare a lui Challe

PARIS (Agerpres)
După cum relatează corespon

dentul parizian al ziarului „Sunday 
Dispatch", ex-generalul Challe, 
căpetenia puriștilor din Algeria, 
a făcut la închisoare o declarație 
în care a recunoscut fățiș că spri
jinul acordat de personalități in
fluente din Pentagon a fost acela 
care a determinat hotărîrea sa de 
a începe rebeliunea antistatală din 
Algeria.

—O

Se agravează 
contradicțiile dintre 

marionetele congoleze
LEOPOLDVILLE (Agerpres)
S-au agravat la maximum con

tradicțiile dintre marionetele con
goleze venite să participe la con
ferința de la Coquillhatville — 
centrul administrativ al provinciei 
Ecuatoriale. Clica de la Leopold
ville, condusă de Kasavubu, și 
care se autointitulează „guvern 
central congolez", a anunțat la 
30 aprilie că „președintele" Ka- 
tangâi, Chombe, reținut de solda- 
ții mobutiști, la Coquillhatville, 
va fi transferat la Leopoldville, 
unde î s-a fixat domiciliu forțat. 
Potrivit relatărilor agenției U.P.I., 
J. Bomboko, „Ministrul Afacerilor 
Externe", în așa-numitul . guvern 
Ileo, l-a acuzat la 30 aprilie pe 
Chombe, la o conferință de presă, 
că aceasta din urmă „face obstruc
ție activității în comun" și „pro
voacă o criză în Congo". ;
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8 Dar primăvara vieții încă n-a 
8 sosit pretutindeni. Muncitorii de 
8 pe plantațiile Angolei, cei din 
8 spatele sîrmei ghimpate din Pon- 
8 doland, negrii din Rhodesia. 
8 Nyassa sau Tanganika, oricît de 
8 dogoritor ar fi soarele Africii, 
8 nu se pot bucura de binefacerile 
8 lui. Biciul colonialiștilor lasă dîre 
8 de singe pe spinările lor aplecate.

Pentru aceste milioane de africani 
primăvara însă n-a sosit. Dar 
ceața, care secole de-a rîndul^a 
dăinuit deasupra continentului cel 
negru, se risipește cu repeziciune. 
Pe cerul azuriu se conturează un 
soare luminos, dădător de viață. 
Așa cum și-au câștigat libertatea 
milioanele din Ciad, Nigeria, 
Mali, Volta Superioară, Ghana,

SOF1A
La Sofia a avut loc o mare 

demonstrație cu prilejul zilei de 
1 Mai. La ora 10, la tribuna 
Mausoleului lui Gheorghi Dimi
trov au luat loc Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, Dimităr Ganev, președintele 
Prezidiului Adunării Populare, 
Anton Iugov, președintele Consi
liului de Miniștri, și alți condu
cători ăi partidului și guvernului.

In acordurile unui marș în pia
ță au pășit coloanele de sportivi 
Apoi a trecut o coloană compactă
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de fruntași în producție în 
albastre, iar după aceasta 
piață s-a umplut cu

salopete 
întreaga 

oameni ai 
muncii care purtau drapele, pa
nouri cu lozinci pe care erau în- • g 
scrise saluturi adresate P.C. Bul
gar, P.C.U.S., Uniunii Sovietice, 
primului cosmonaut Iuri Gagarin, 
țărilor lagărului socialist, popoare
lor Africii, Asiei, Cubei eroice.

După demonstrație a avut loc 
o mare paradă a sportivilor. 
Demonstrația oamenilor muncii din 
Sofia a durat aproape două ore.
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există nici 
imperialis- 
jafului și 
opri mar-
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